Vysokoškolsky vzdělané porodní asistentky (a porodní asistenti) mají
na 1. LF UK zajištěnu vysoce
odbornou výuku u lékařů a sester Gynekologicko-porodnické
kliniky VFN, jednoho z nejprestižnějších pracovišť tohoto typu
v České republice. Získávají zde
teoretické i praktické znalosti pro
jedno z nejkrásnějších povolání,
stávají se samostatnými odbornicemi
a odborníky v péči o matku a novorozence.
prof. Martin Vokurka, děkan 1. LF UK
Kontakt:
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, Praha 2, 121 00
www.lf1.cuni.cz/uchazeci
Sledujte, co se děje na naší fakultě:
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Jak se u nás studuje? Podívejte se na
video o porodní asistenci na 1. LF UK
na kanálu YouTube →

Pozor! Tento leták má pouze informativní charakter a neobsahuje
veškeré podmínky přijetí ke studiu podle zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, a podle vnitřních předpisů Univerzity
Karlovy a 1. lékařské fakulty v jejich přesném a úplném znění.

Porodní
asistence

Porodní asistence v porodnici
U sv. Apolináře má dlouhodobou tradici, která nás zavazuje
k tomu, abychom ve výuce pod
vedením zkušených porodníků
a mentorek i nadále pokračovali s předáváním těch nejlepších znalostí a dovedností.
prof. Antonín Pařízek, lékař Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN
O studiu porodní asistence
Proč studovat porodní asistenci na 1. LF UK?
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Naše fakulta otevřela v roce 2015 jako první a jediná
na své Gynekologicko-porodnické klinice bakalářský
studijní program Porodní asistence.
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Studentky a studenti porodní asistence mohou vykonávat svou praxi na pracovišti, které má ve vzdělávání
zdravotníku více než dvou set letou tradici a je jedním
z nejvýznamnějších perinatologických center v ČR s řadou subspecializací.
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Během praxí potkávají studenti a studentky své vyučující stěžejních předmětů a snáz a lépe implementují
teoretické znalosti do praxe. Nově získané praktické dovednosti si pak upevňují pod dohledem mentorek – zkušených porodních asistentek kliniky.
Bakalářské studium porodní asistence (Bc.) trvá tři roky
a je v prezenční formě. Studium nabízí ucelenou teoretickou a praktickou kvalifikaci potřebnou k získání
odborné způsobilosti pro výkon povolání porodní asistence v zemích EU. Studium je zaměřeno na samostatnou i týmovou práci v oblasti prevence, ochrany a péče
o zdraví žen. Jeho absolvování vám umožní poskytovat
odbornou ošetřovatelskou péči v porodnictví, gynekologii i neonatologii.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, pod
vedením přednosty Davida Cibuly a garanta výuky profesora Antonína Pařízka navazuje na dlouholetou tradici
ve vzdělávání porodních asistentek. Jedná se o vysoce
specializované pracoviště, které poskytuje komplexní
péči v oblasti gynekologie a porodnictví a je jedním
z nejvýznamnějších perinatologických center v ČR. Na
klinice je široký komplex specializovaných ambulancí
a oddělení, jednotek intenzivní péče, neonatologická
oddělení, laktační poradna, mateřský klub pro poskytování informací rodičům o výživě nedonošených dětí,
oddělení ultrazvukové diagnostiky, centrum fetální medicíny a centrum asistované reprodukce.
K přihlášení potřebujete:
→ do konce února podat přihlášku pomocí elektronického studijního informačního systému (SIS),
→ ve stanovené lhůtě zaplatit související poplatek.
Přijímací zkoušky:
→ mají formu písemného testu z biologie,
→ můžete skládat v náhradním termínu, pokud se do dne
konání přijímací zkoušky písemně omluvíte a doložíte
potvrzení o nemoci nebo souběhu s konáním maturity,
případně státnice.

Podrobné informace o podmínkách přijetí ke studiu najdete na www.lf1.cuni.cz/podminky-prijimaciho-rizeni-na-1-lf
Při zápisu je nutné předložit potvrzenío zdravotní způsobilosti a potvrzenío očkování proti hepatitidě typu B.
Porodní asistentky byly vždy váženou součástí komunity.
Provázely příchod života na svět a byly
odbornicemi na ženské zdraví.
Pravda je, že od bylinek se jejich
práce posunula do nemocnic.
Nic se ale nemění na tom, že jejich činnost je nepostradatelná,
ať už se jedná o adrenalin na
porodních sálech, nebo o hodinářskou práci na neonatologii.
V rámci studia na 1. LF UK dostanete možnost vyzkoušet si každé
oddělení, kde může porodní asistentka působit, a je jen na vás, v čem se najdete.
Viktorie Pechrová, studentka 3. ročníku

